Vihdin Salisudet ry
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019-2020
SEURAN HALLITUS / TOIMIHENKILÖT
Seuran hallitus valittu vuosikokouksessa syksyllä 2018 uusien sääntöjen mukaisesti kaksivuotiselle kaudelle,
joista puolet erovuorossa. Vuosikokouksessa puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa, nyt ensimmäisellä
kerralla arvalla valittuina. Rahaston hoitajana toimii Nummelan tilitieto, ensisijaisina henkilöinä Kaisa Huitu
ja Anna Manninen. Hallituksen kokouksia tullaan pitämään kauden aikana noin kerran kuukaudessa
hallituksen arvioiman tarpeen mukaan.
Seuralla on yksi palkattu täysipäiväinen työntekijä, valmennuspäällikkö. Lisäksi seuralla on kolme
kesätyöntekijää kunnan kesätyösetelin tuella palkattuina kesäleirin ohjaajina sekä fysiikkavalmentaja
kesäkauden valmennuksen ohjaajana.
Seuralle palkataan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen avulla junioripäällikkö.
HALLINNON ORGANISOINTI
Hallinto tullaan organisoimaan toimikuntiin hallituksen ohjauksen mukaisesti. Operatiivisen toiminnan
organisoimiseksi tehokkaasti, palkataan edellä mainitusti junioripäällikkö. Tämä vapauttaa myös hallituksen
työpanosta seuran kehittämiseen.
SEURAN JOUKKUEET
Toimintaa pyritään edelleen kasvattamaan kysynnän mukaisesti. Uusia joukkueita ja ryhmiä perustetaan
sekä olemassa olevien joukkueiden jäsenmäärää kasvatetaan. Joukkueita yli 20 ja näistä yli 15
junioritoiminnan joukkueita. Lisäksi seuralla on kerhoja eri ikäisille ryhmille. Jäsenmäärän arvioidaan
kasvavan lähes 600:an, joista lisenssipelaajia yli 360.
Kyläliiga-toiminta, jonka kohderyhmänä ovat 6-8-vuotiaat lapset, jatketaan ja toimintaa laajennetaan
nykyisestä kolmesta vähintään kuuteen ryhmään.
Aikuisten kuntosählytoimintaa jatketaan 3-4 ryhmän voimin.
Lisäksi pyritään käynnistämään Suomen Salibandyliiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Vihdin kunnan
kanssa yhteistyössä perhesählytoiminta. Perhesähly olisi osallistujille maksutonta harrastustoimintaa syyshuhtikuussa kaksi kertaa kuukaudessa. Toimintamallissa SSBL tarjoaisi välineitä toimintaan, MLL tukisi
ohjaajien palkkausta ja Vihdin kunta/liikuntatoimi tarjoaa tarvittavat salivuorot Nummelanharjun
liikuntahallista Salisusien vastaten tapahtumien ohjauksesta.
Arvioitavana myös mahdollisuudet käynnistää koululaisten salibandykerhoja koulupäivien päätteeksi
yhteistyössä Vihdin kunnan liikuntatoimen kanssa.
SALIVUOROT
Seuran tärkein liikuntapaikka on Nummelanharjun liikuntasali, joka toimii seuran kotipelien/turnausten
järjestämispaikkana harjoitustoiminnan lisäksi. Kotiturnausten määräksi arvioidaan viime kauden tapaan
vähän yli 20, joita varten seura on myös tehnyt alustavat tilavaraukset.
Muita käytössä olevia harjoituspaikkoja ovat Pappilanpellon liikuntasali, Vihdin Tennishalli, Solvallan
urheiluopisto, Kisakallion urheiluopisto, Vihdin yhteiskoulun liikuntasali sekä Otalammen liikuntasali.
Lisäksi kyläliiga-toiminnassa hyödynnetään kyläkoulujen liikuntasaleja.
Syksyllä 2019 valmistuvasta kirkonkylän uudesta liikuntahallista pyritään saamaan seuralle vuoroja.

Salivuorojen tuntihinta tullaan tasamaan kaikkien lajiharjoituspaikkojen osalta aikaisempien kausien
mukaisesti. Vain oheisharjoitteluun soveltuvien salien hinnoittelu arvioidaan erikseen.
KILPAILU JA VALMENNUS
Seuran joukkueet tulevat osallistumaan SSBL:n sarjatoimintaan sekä useisiin muihin kaupallisiin turnauksiin
ja sarjoihin. Lisäksi harjoitusotteluita kunkin joukkueen harjoitusohjelman mukaisesti.
Valmennustoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti valmennuspäällikön ohjauksessa hyödyntäen niin
valmennuskoordinaattorien kuin valmentajien osaamisia sekä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.
KOULUTUS
Valmentajia tullaan kouluttamaan niin valmennuspäällikön toimesta kuin hyödyntäen ulkopuolisia
kursseja/kurssittajia.
Joukkueidenjohtajia koulutetaan sisäisesti sekä tarpeen mukaan hyödynnetään myös ulkopuolisia
kouluttajia ja/tai kursseja.
PUULAAKIT JA TURNAUKSET
Tavoitteena on brändätä seuran puulaakit ja turnaukset aiempaa paremmin. Tätä työtä tullaan tekemään jo
kesäkaudella.
Seura tulee toteuttamaan 2-3 puulaakiturnausta sekä mahdollisesti ohjelmaan palautetaan ns Vihdin
mestaruusturnaus.
Lisäksi joukkueet järjestävät omia turnauksiaan seuran brändin alla.
YHTEISTYÖ
Seura tekee yhteistyötä Suomen Salibandyliitto ry:n (SSBL), Suomen Valmentajat ry:n, vihtiläisten
liikuntaseurojen sekä Vihdin kunnan kanssa – erityisesti kunnan vapaa-aikatoimen ja tilapalveluiden kanssa.
Uutena yhteistyökumppanina Mannerheimin lastensuojeluliiton Vihdin paikallisyhdistys.
Lisäksi seura tekee urheilullista ja mahdollisesti myös muuta yhteistyötä muiden salibandyseurojen kanssa.
Varusteyhteistyötä tehdään sopimusten mukaisesti Intersport Suomenojan kanssa, seuravaatteet
Adidakselta ja pelivarusteita Oxdogilta. Seuran jäsenet tulevat saamaan alennuksia Intersportissa
myytävistä tuotteista ja mailoista järjestetään yhteishankintatilaisuuksia alennetuin hinnoin.
TIEDOTUS
Seuralla on omat nettisivunsa osoitteessa vihdinsalisudet.fi. Nettisivut ovat kiinteä osa uutta Jopoxtoiminnanohjausjärjestelmää ja siten päivittäminen tulee sujumaan entistä helpommin toimihenkilöiden
toimesta. Seuran ja joukkueiden tiedottaminen / viestintä tulee tapahtumaan Jopox:n kautta joko
sähköpostitse tai Jopox applikaation välityksellä.
Seuran toiminnan viestimisessä hyödynnetään myös Facebookkia, Instagramia ja Twitteriä, joissa kaikissa
on seuran virallinen tili. Lisäksi seura aktivoituu viestimään paikallisessa mediassa niin digitaalisesti kuin
printtiversiossa.

VARAINHANKINTA JA TALOUS
Seuran varainhankinta tapahtuu edelleen pääsääntöisesti joukkuekohtaisesti. Joukkueet osallistuvat
erilaisiin talkoisiin, järjestävät buffa-myyntiä kotiturnauksissa sekä keräävät sponsoreita mm
varustemainoksia vasten.
Hallituksen esityksen mukaisesti syksyllä 2019 pidetty vuosikokous päätti jäsenmaksusta myös kaudelle
2019-2020, joka tulee olemaan siis sama kuin päättyneellä kaudella. Hallitus tulee tarkastelemaan
jäsenmaksukertymän riittävyyttä hallintokuluihin verrattuna ja tarvittaessa ehdottaa muutoksia seuraavalle
toimintakaudella sekä tarvittessa jäsenmaksuluokkia tullaan tarkentamaan niin, että maksut ja palvelut
kohtaavat paremmin toisensa. Jäsenmaksutuotoilla katetaan seuran hallinnon kulut ml taloushallinnon
palvelut. Seura saa Vihdin kunnan sivistys- ja liikuntatoimelta avustusta toimintaansa. Lisäksi seura tulee
hakemaan avustusta junioritoiminnan kehittämisen jatkolle.
PÄÄTTÄJÄISET JA MUUT SEURATAPAHTUMAT
Kauden päätöstilaisuus tullaan pitämään touko-kesäkuussa. Tilaisuuden ohjelmaa tullaan kehittämään kuin
myös uusia palkintokategorioita tullaan ottamaan käyttöön.
Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan kauden aikana muita seuratapahtumia kuten pikkujoulut,
vierailu liiga-ottelussa tms.

